
 
 

 

 
GPS Horloge Lexis 

Handleiding 
 
Belangrijk: Lees alvorens de Lexis in gebruik te nemen de handleiding aandachtig door en 
installeer het simkaartje correct (Heeft Avium Wearables al voor u gedaan) 
Hoe te gebruiken? 
 

✓ Controleer het ID nummer van het product en controleer of alle accessoires aanwezig zijn. 

✓ Alvorens u de Lexis aanzet: Plaats een GSM netwerk Nano simkaart (Welke de netwerken 
       GSM 850,900,1800,1900 MHZ ondersteund en verder is voorzien van een Caller ID functie 
       en ongeveer 30MB per maand) De Lexis ondersteund alleen GPRS internet en dit moet 
       aanwezig zijn op de simkaart. De Lexis ondersteunt een 2G netwerk. 

✓ Lexis aanzetten: druk voor 3 seconden op de aan/uit knop tot de Lexis aangaat. 

✓ Lexis uitzetten: Als de simkaart nog niet in de Lexis is geplaatst kunt u drie seconden op de 
       aan/uit knop drukken, de Lexis zal zich 

✓ Hoe te laden? Plaats de magnetische lader op de achterkant van de Lexis, laadt de Lexis 
       met een lader (5V-1A ) 
 
Simkaartje plaatsen (heeft Avium Wearables al voor u gedaan) 
 
 
                             Afbeelding 1         Afbeelding 2 
 

Haal het dekseltje los aan de achterkant van de Lexis, met de bijgeleverde opener zoals in 
afbeelding 1 en plaats het simkaartje in de Lexis zoals u ziet in afbeelding 2. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3 
 
 
Eigenschappen/Specificaties 
 
• Positiebepaling : 
• GPS Sateliet + BeiDou + AGPS + LBS + WIFI positiebepaling. 
• Afmetingen: 49 x 40 x 14,5 mm 
• Gewicht: 52 gram 
• Batterijcapaciteit: 500 mAh 
• Platform: Android, IOS en webpage. 
 
Functies 
 

▪ SOS functie 

▪ Real time tracking 

▪ Belfunctie 

▪ Route geschiedenis 

▪ Veilige zone 

▪ Omgevingsgeluiden 

▪ Niet storen modus 

▪ In te stellen toon 

▪ Klok alarm 

▪ Spraakberichten Health 

▪ Hartslag en bloeddruk meting 

▪ Medicijnen melder 

▪ Bewegingsmelder 

▪ Valalarm 

▪ Tijd- en Taalzone 

▪ Gesproken tijd in het Engels 
 

 
Instellingen (Ga in het hoofdscherm naar “MEER” en kies dan voor instellingen) 
 

Aan/uit knop 

SOS knop   



 
 

 

 
 
 
 
Werkmodus: 
Er zijn 3 manieren op de locatie te bepalen, de gebruiker kan kiezen in de APP welke instelling 
er gebruikt wordt. 

• De snelle positiebepaling: De locatie zal elke minuut worden vernieuwd, we raden 
deze instelling niet aan omdat de batterij dan snel leeg is. 

• Standaard positiebepaling: De locatie zal elke 10 minuten worden vernieuwd, we 
raden deze instelling aan. 

• Batterij besparende positiebepaling: De locatie zal elk uur worden vernieuwd. 
 
Administratienummer: Het nummer wat u hier programmeert zal worden gebeld als u valt en 
is het hoofdnummer van de Lexis. 
 
Familienummer: 
Als u de SOS telefoonnummers heeft geprogrammeerd (Maximaal 2) zullen deze worden 
geactiveerd als u lang op de aan/uit knop drukt. Als de eerste oproep niet wordt beantwoord 
zal het tweede nummer gebeld worden. Deze cyclus zal 1 x worden herhaald. (voor een juiste 
werking 
is het aan te raden om de voicemail van de geprogrammeerde nummers niet te activeren). 
 
Toegestane lijst: 
Klik op toegestane telefoonnummers-stel in telefoonnummers (Maximaal kunt u 5 nummers 
programmeren in deze lijst, alleen deze nummers kunnen de Lexis bellen. 
 
Telefoonboek: 
Klik op telefoonboekcontacten, telefoonnummers Maximaal 15 telefoonnummers kunnen in 
het telefoonboek worden gezet. Als u de contacten in het telefoonboek heeft geplaatst kunt 
u 1 contact kiezen die zal worden gebeld als u in het hoofd display of het bel icoontje drukt. 
 
 
 
 
 
 
Wekker: 



 
 

 

Hier kunt u een alarmtijd instellen. De alarmtijd die u hier invult zal elke dag worden herhaalt. 
Hier kunt u zelf een keuze maken uit de in te stellen alarmtijd en dag wanneer de alarmtijd in 
werking moet treden. 
 
Fall alarm: 
Klik op Val Alarm open Val alarm/Val bel alarm. 
Er zijn verschillende instellingenmogelijk 
U kunt de Lexis zo instellen dat als de drager van de Lexis valt hij het geprogrammeerde 
hoofd/administratienummer gaat bellen. 
Om in bovenstaand geval de Lexis alleen het administratienummer te laten bellen en geen 
SMS te laten versturen naar de mobiele telefoon(s) waarop de AIBEILE app is geinstalleerd 
kunt de meldingen van de AIBEILE app uitzetten op uw mobiele telefoon (is rustiger) 
 
Notitie: Als u het valalarm heeft aangezet zal de Lexis detecteren wanneer iemand valt, het 
zal een alarm geven of er zal een belalarm worden afgegeven. 
(*) Elke val is verschillend, de meting gebeurt door de valhoek de afstand en de snelheid te 
meten als de Lexis valt. 
LET OP! 
De mogelijkheid bestaat dat niet iedere val wordt gedetecteerd en dat men alsnog gebruik 
moet maken van de SOS knop. Ook kan er wel eens een val worden gedetecteerd dat geen 
val is. In dat geval kun u op cancel drukken op de Lexis 
 
Medicijnen: 
Klik op medicijnen 
Het medicijnen alarm kan ingesteld worden, 1 keer, dagelijks, of naar uw behoefte. Notitie: 
Enkel betekend belt 1 maal, dagelijks betekend dat het elke dag belt en naar gebruik betekend 
dat het bellen in te stellen is van maandag tot zondag. De drie bel instellingen zijn enkel, 
dagelijks of naar eigen wensen in te stellen. 
Voice monitoring/Omgevingsgeluiden: 
Klik op voice monitoring-Vul het nummer in van een mobiele telefoon en klik op OK. Als u nu 
even wacht zal de Lexis het 
opgegeven telefoonnummer bellen en kunt u de omgeving beluisteren van de Lexis. 
 
Niet storen tijd:  
Klik op niet storen modus hier kunt u de niet storen periode instellen. Maximaal voor 4 
groepen is dit in te stellen. Tijdens de ingestelde tijdsintervallen is de Lexis niet te bellen of te 
lokaliseren en het display is niet te bedienen. De niet storen tijd is alleen in te stellen van 
maandag t/m vrijdag niet in het weekend. 
 
Taal en tijdzone: 
Klik op taal en tijdzone, hier kunt u kiezen uit de taal. Zet bij tijdzone + 2 voor de juiste tijd. 
 

 



 
 

 

 
Vindt Horloge: 
Tik op opdracht bevestigen en de Lexis zal gaan bellen. Er zal een tekst verschijnen in het 
display 
“I am Here” u kunt dit uitschakelen door op de functieknop te drukken onder het display 
(Afbeelding 3). 
Op afstand uitschakelen: 
Als u op opdracht bevestigen klikt zak de Lexis worden uitgeschakeld. 
 
Call Alert: 
Hier zijn 4 instellingen mogelijk hoe de Lexis een signaal afgeeft 
• Vibration + Ring 
• Ring 
• Vibrate 
• Mute 
 
Apparaat gegevens: 
Hier kunt u de gegevens van de Lexis vinden. Als u hier bij apparaat telefoonnummer het 
nummer invult van de simkaart van de Lexis kunt u deze bellen in het hoofdscherm door op 
het tel te drukken. 
 
Verander wachtwoord: Hier kunt u het wachtwoord veranderen 
 

 
Afbeelding 4 

 
 
  
Hoofdscherm : (Afbeelding 4) 
 
Voice Talk/ spraakberichten: 
Intercom tussen de Lexis en de APP. 
Stuur spraakberichten of tekstberichten van de APP naar de Lexis: Ga naar de APP-voice en 
houdt de knop vast om te spreken, als u de knop loslaat zal het bericht worden verstuurd. De 
maximale duur van een spraakbericht bedraagt 15 seconden. U kunt het bericht verwijderen 
door het bericht met u vinger te swipen. 
Stuur een spraakbericht van de Lexis naar de APP op de mobiele telefoon: klik op het spreek 



 
 

 

icoontje en houdt het ingedrukt. Als u het icoontje loslaat zal het bericht worden verstuurd. 
 
History/Hisorische route  
De Lexis houdt 3 maanden de route informatie vast. Als er 2 punten op de route vlak bij elkaar 
liggen zal er 1 automatische worden verwijderd. 
Tel: zie uitleg bij apparaat gegevens. 
 
Mode: Zie uitleg werkmodus 
 
Meer: Hier komt u terecht in het volgende scherm zoals hieronder is weergegeven (Figuur 5) 
 
 
 
 

 
Afbeelding 5 

 
 
Geofencing/Veilige zone: 
Klik in de APP op veilige zone en dan in de rechter bovenhoek op + U kunt nu cirkel vormig 
over de map bewegen (Bij Android kunt u de radius door op de + en – te drukken bij IOS is de 
begrenzing in te stellen door het bovenste icoontje te verplaatsen. U kunt de begrenzing een 
naam geven ( bv een familienaam of schoolnaam). Aangeraden wordt om een minimum 
begrenzing in te stellen van 500 meter. Als de Lexis buiten de ingestelde begrenzing komt zal 
de APP de alarminformatie ontvangen van het platform. De alarminformatie is afhankelijk van 
de tijd interval die wordt gebruikt om de positie te bepalen. 
 
Alarminstellingen: 
Klik op alarminstellingen en vervolgens zijn er 3 mogelijkheden van instellen en op ON zetten 
• Aanzetten 
• Geluid 
• Vibratie 
Berichten: 
Hier komen alle berichten te staan van de Lexis, bv een SOS alarm of een te lage 
batterijspanning. De berichten kunt u verwijderen door uw vinger op de melding te houden 
en dan te kiezen voor verwijderen. 
 
Heart/BP/Hartslag en bloedruk meting. 



 
 

 

Enkele meting: Als u de Lexis draagt klikt u op de Lexis op “ hartslag en bloeddruk meeting” de 
Lexis komt dan in het meet display. Het zal de gemeten resultaten op de 30 seconden laten 
zien en ze door sturen naar de APP. 
 
Stap Gezond: 
Standaard staat deze functie uitgeschakeld, dus u dient deze aan te zetten als u hem wilt 
gebruiken. Dit doet u als volgt: Klik in de APP op stappenteller en dan in de rechter bovenhoek 
op het icoontje, stel hier de tijd en periode in die u wilt meten (3 groepen). U kunt een aantal 
gegevens invullen 
waaronder u gewicht en als laatste kunt u de stappenteller aanzetten. De stappenteller kunt 
u uitzetten als u deze niet wenst te gebruiken. U kunt het aantal stappen controleren in de 
Lexis bij “step“ ook kunt u het aantal stappen en de verbruikte calorieën van de dag 
controleren, of van een historische route in de APP. 
 
Instellingen: 
Hier gaat u naar instellingen die hierboven al besproken zijn. 
 
Display en functies op de Lexis: 
 
 

  
 
 
De eerste foto: is het display van de Lexis met de tijdaanduiding en laat de laatst gemeten 
hartslag en bloeddruk zien 
De tweede foto: geeft de tijd weer de datum en de dag, daarnaast laat dit display de indicatie 
van de batterij zien, alsmede de GPS en simkaart functie. 
 
Intercom tussen de Lexis en de APP (Talk) 
Stuur spraakberichten of tekstberichten van de APP naar de Lexis: Ga naar de APP-voice en 
houdt de knop vast om te spreken, als u de knop loslaat zal het bericht worden verstuurd. De 
maximale duur van een spraakbericht bedraagt 15 seconden. U kunt het bericht verwijderen 
door het bericht met u vinger te swipen. 
Stuur een spraakbericht van de Lexis naar de APP op de mobiele telefoon: klik op het spreek 
icoontje en houdt het ingedrukt. Als u het icoontje loslaat zal het bericht worden verstuurd. 



 
 

 

 
Stappenteller (Step) 
Standaard staat deze functie uitgeschakeld, dus u dient deze aan te zetten als u hem wilt 
gebruiken. Dit doet u als volgt: Klik in de APP op stappenteller en dan in de rechter bovenhoek 
op het icoontje, stel hier de tijd en periode in die u wilt meten 
(3 groepen). U kunt een aantal gegevens invullen waaronder u gewicht en als laatste kunt u 
de stappenteller aanzetten. De stappenteller kunt u uitzetten als u deze niet wenst te 
gebruiken. U kunt het aantal stappen controleren in de Lexis bij “step“ ook kunt u het aantal 
stappen en de verbruikte calorieën van de dag controleren, of van een historische route in de  
APP. 
 
Hartslag en bloedruk meting (HR&BP) 
Enkele meting: Als u de Lexis draagt klikt u op de Lexis “ hartslag en bloeddruk meeting” de 
Lexis komt dan in het meet display, het zal de gemeten resultaten op de 30 seconden laten 
zien en ze door sturen naar de APP. 
Tijd gestuurd meten: 
Klik in de APP op “Heart rate/BP en vervolgens op het icoontje rechts boven in de hoek, hier 
kunt u de gewenste tijdsinterval instellen (niet minder dan 5 minuten) 
Notitie: De metingen van zowel de enkele als tijd gestuurde metingen kunt u terug zien in de 
APP. 
 
Bewegingsmelder (Sedentary) 
Op de Lexis klikt u op “Sedentary” en vervolgens stelt u de tijd in voor een herinnering. Nadat 
u de bewegingsmelder hebt ingeschakeld zal het bij de ingestelde tijd u een herinnering geven 
dat u moet bewegen. 
 
Show Imei nr ID (IMEI&ID) 
Tik in de Lexis op IMEI&ID en u ziet het ID van de Lexis, u kunt dit nu scannen on het Imei 
nummer zichtbaar te maken. 
 
Volume: Hier kunt u het geluid harder en zachter zetten van de Lexis, en tijdens een 
telefoongesprek. 
 
Telefoonboek (Phonebook): vanuit hier kunt rechtstreeks vanuit het telefoonboek uit de APP 
de ingevulde telefoonnummers bellen. 
 
Software cliënt side/Software voor de APP downloaden. 
Scan de onderstaande QR code om de APP “ ABEILE “ te downloaden op uw telefoon. 
 

     
  Android     IOS 
 



 
 

 

Voor Android: 
U kunt de AIBEILE APP downloaden in “Google play” 
Voor de IPhone, 
U kunt de AIBEILE APP downloaden in "app store" 
Notitie: Tijdens het downloaden van de APP zal u gevraagd worden om het programma te 
vertrouwen en toegang te geven tot de mobiele telefoon, U kunt dan het beste kiezen on het 
te vertrouwen. 
 
Hoe de software te gebruiken: 
Open de APP en kies voor inloggen met een ID, vul het ID nummer in van de Lexis wat u kunt 
vinden 
In de mail die u wordt toegestuurd vindt u het ID nummer(10 cijfers) het standaard 
wachtwoord is 123456.Nu kunt u inloggen in het hoofdscherm. 
LET OP: Verander wachtwoord. 
 
Instellingen APN voor de simkaart 
De APN instellingen kunnen in sommige landen anders zijn om toegang te krijgen tot 
het GPRS netwerk. Neem contact op met uw leverancier of kijk op de website van de 
simkaart provider. 
Android en  IOS Setup APN Commando voorbeeld en  SMS antwoord 
pw,123456,apn,apn,naam,gebruikersnaam,wachtwoord,MCCMNC# 
apn naam=wap.tmobil.cl, 
Gebruikersnaam=wap, 
wachtwoord=wap, MCC=730, 
MNC=02 
Dan zal het SMS commando zijn: pw,123456,apn,wap.tmobil.cl,wap,wap,73002# 
apn:wap.tmobil.cl;user:wap;passwork:wap;userdata:73002. 
 
Problemen en oplossingen: 
De Lexis is niet zichtbaar op de APP  
APN is niet goed geïnstalleerd 
De simkaart voldoet niet aan de eisen (data) 
De Lexis is niet online in de APP De simkaart heeft geen signaal 
GPRS is geannuleerd of niet beschikbaar 
Er is geen bel- datategoed meer op het simkaartje 
De locatie is onnauwkeurig  
Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de Lexis de locatie bepaalt, zie “ hoe werkt het “ 
op onze site. 
Persoonlijke veiligheid 
Installeer en gebruik de Lexis op de juiste manier. Om de veiligheid en de garantie te 
waarborgen. 
van de Lexis is van het van belang om de Lexis niet aan iemand anders te geven zonder 
toestemming. We gebruiken de technologie en meetinstrumenten om het netwerk zo veilig 
mogelijk te houden. We zorgen voor beveiliging van persoonlijke informatie. Illegaal gebruik 
van dit product valt buiten onze verantwoordelijkheid. 
 
Verklaring: 



 
 

 

De Lexis bevat hardware en intelligente telefoon software, om alle functies te realiseren. Lees 
de handleiding zorgvuldig door alvorens u de Lexis gebruikt. Als u het product openmaakt of 
verwijderd vervalt de garantie. Gebruik de originele accessoires om beschadiging van de Lexis 
te voorkomen Als het product oneigenlijk wordt gebruikt zal de garantie vervallen en is de 
leverancier niet meer verantwoordelijk voor de werking van het product. 
 

Thuisleefgids wenst u veel veiligheid met de Lexis 


